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المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
المنشور رقم  6لسنة )GC 04 update-2021( 2021
موضوع هذا اإلشعار

إشعار الخطة التنفيذية لإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي لمنصة نفيس

تطبيق هذا اإلشعار

ينطبق هذا اإلشعار على جميع أطراف العالقة التأمينية في المرحلة
األولى للتأهيل ) (Wave 1على منصة نفيس.

الغرض من هذا اإلشعار

يهدف هذا اإلشعار إلى إبالغ أطراف العالقة التأمينية في سوق التأمين
الصحي بالخطة التنفيذية لمرحلة اإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي
لمنصة نفيس.

تاريخ النشر
هذه الوثيقة تحدث

هذا المنشور يعتبر تحديث للتعميم GC04-2021

هذه الوثيقة تستبدل

ال ينطبق

تاريخ نفاذ اإلشعار

فورا عند النشر

المهلة المخصصة للتنفيذ

ال ينطبق

تمهيد:
إشارة إلى موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني بجلسته رقم  112وتاريخ  2020 / 12 / 27م على إطالق برنامج
نفيس في العام 2021م ابتدا ًء من يناير ،تم اإلطالق الفعلي للمنصة في تاريخ  27يناير عام 2021م وعليه تم تحديث
المواعيد المحددة لمرحلة اإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي لمنصة نفيس.

هدف هذا اإلشعار:
يهدف هذا اإلشعار إلى إبالغ أطراف العالقة التأمينية في سوق التأمين الصحي عن المواعيد المحدثة لمرحلة اإلطالق
الفعلي واالمتثال التدريجي لمنصة نفيس ،كما يوضح ضوابط االلتزام باستخدام المنصة.
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المواعيد المحدثة لمرحلة اإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي بدون تطبيق المقابل المالي:
اإلطالق الكامل لمنصة نفيس لمنشآت المرحلة األولى ،وسيتم عمل التالي خالل هذه المرحلة:
 )1تفعيل منصة نفيس بشكل كامل للمنشآت المشاركة في المرحلة األولى بدون تطبيق المقابل المالي.
 )2التدرج باستخدام الخدمات التأمينية عبر المنصة لمنشآت المرحلة األولى ،وتكون نسبة مجموع التعامالت في نفيس
(على النحو الوارد في الجدول االسترشادي أدناه) والتي تمثل الحد االدنى لعدد العمليات التي يجب أن تحققها منشآت
المرحلة األولى علماً أنه يجب عليها تحقيق  %100من تعامالتها التأمينية عبر منصة نفيس بنهاية شهر أغسطس
2021م.

الشهر 2021

مارس

نسبة مجموع التعامالت التأمينية عبر
نفيس من مجموع التعامالت الكلي
للمنشأة

10%

أبريل
20%

مايو
40%

يونيو
60%

يوليو
80%

أغسطس
100%

جدول  1التدرج االسترشادي لتفعيل منصة نفيس

 )3ستتم مراقبة تعامالت المنشآت خالل هذه المرحلة ،وفي حالة عدم االلتزام بالتقدم في التدرج الوارد أعاله ،فسيتم
تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس على المنشأة المخالفة .علماً بأن
المعامالت التي ستتم مراقبتها هي معامالت التحقق من األهلية والموافقة المسبقة والمطالبات والدفع .موضح أدناه
النسب المطلوب تحقيقها لكل المعامالت.
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االمتثال وااللتزام:

 6اشهر

 6اشهر

فبراير
2022

سنة

فبراير
2023

∞

على كافة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ضمن المرحلة األولى االلتزام
الكامل باستخدام منصة نفيس في جميع تعامالتهم التأمينية حسب التواريخ المذكورة في هذا المنشور .كما يمكن للمنشآت
التي بدأت بمعامالت المطالبة االستمرار باستخدام المنصات الحالية بالتزامن مع منصة نفيس إلى نهاية العام وذلك كمرحلة
انتقالية حرصاً على تعزيز وضمان استمرارية االعمال.

ألية استفسارات تتعلق بهذا المنشور ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي  Onboarding@cchi.gov.saأو
االتصال بمركز اتصال نفيس 920033808
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